
Altres
 «Fil a fil: resseguint  
el fil de la història  
de les dones»
Del 8 de març al 30 d’abril 
Centre Vallès
Instal·lació artística de 
caràcter col·lectiu sobre les 
històries de vida de les dones 
de diverses generacions, amb 
l’objectiu de visibilitzar-ne els 
elements comuns vinculats a 
les diferències i desigualtats 
de gènere, generació, i origen 
social i cultural.

 «Silencis trencats»
La proposta «Silencis trencats» 
és un projecte artístic que 
busca a través de l’acció, donar 
veu i poder a les dones grans 
que han estat silenciades per la 
societat durant molt de temps. 
A través de l’acció artística 
es construirà un material 
expositiu per fer reflexionar el 
públic. En aquest projecte es 
compta amb la participació del 
grup de dones del Centre Cívic 
Can Gili.

Laboratori de Dansa  
i Gènere: «Dones  
que habiten cossos» 
A càrrec d’Antonella d’Ascenzi
14 i 15 de març / Roca Umbert 
De les 10 a les 14 h
L’objectiu d’aquest projecte és 
sensibilitzar sobre temàtiques de 
gènere a partir de la dansa-teatre 
com a eina per a crear i aprofundir 
una consciència de gènere, així 
com per a individualitzar patrons 
de la cultura patriarcal i analitzar 
l’estructura sexista del nostre 
entorn quotidià. Dirigit a dones de 
totes les edats sense experiència 
prèvia en dansa.
INSCRIPCIONS A:  
www.rocaumbert.com/moviment
ORGANITZA:  
Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Taller: «Les dones en 
l’imaginari del cinema»
Dimarts del 10 al 24 de març  
De 19 a 21 h (3 sessions) 
Centre Cívic Can Gili
En aquest taller repassarem 
la història de la dona a través 

del cinema. A cada una de 
les sessions veurem petites 
reproduccions d’una acurada 
selecció de pel·lícules que ens 
faran viatjar a la Grècia clàssica 
fins a l’època contemporània, 
passant per l’edat moderna. 
Analitzarem les càrregues 
ideològiques de les imatges i 
farem  un repàs per la història 
del feminisme.
INSCRIPCIÓ PRESENCIAL  
A QUALSEVOL CENTRE CÍVIC O A:  
www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions 
ORGANITZA:  
Xarxa de Centres Cívics

Teatre: Elles de la Cia. 
Melancòmica
20 de març a les 21 h  
22 de març a les 19 h 
Llevant Teatre
Peça d’humor satíric que fa 
un repàs als clixés de gènere i 
treu a escena, sense pèls a la 
llengua, els temes femenins de 
què ningú parla. 
VENDA D’ENTRADES A:  
www.escenagran.cat



Febrer
DIVENDRES 28
Presentació del llibre:  
100 pioneres 
catalanes d’Antoni 
Gelonch
Un centenar de biografies 
que resulten especialment 
inspiradores i que ens 
fan pensar sobre com les 
decisions individuals canvien 
la història col·lectiva. 
19 h / Sala d’actes  
del Museu de Granollers 
(carrer d’Anselm Clavé, 40-42)

DISSABTE 29
Concert DNIT:  
El No de las Niñas
Duo de rap Seli K i Súa  
amb DJ Zunet
21 h / El Gra  
(plaça de l’Església, 8)

Març
DIJOUS 5
Xerrada:  
«Dones i envelliment: 
reptes i oportunitats» 
A càrrec de Laura Coll,  
doctora en Salut Pública  
i experta en envelliment
19 h / Can Jonch.  
Centre de Cultura per la Pau 
(carrer del Rec, 19)

DIVENDRES 6 

Acte central del  
Dia Internacional  
de les Dones
Lectura del manifest 
a càrrec de la Taula 
d’Igualtat de Gènere

Teatre de carrer:  
Tres bodes i un príncep 
blau, a càrrec de la 
Cia. Projecte Lilith
18 h / Plaça de la Porxada 
COL·LABORA: Taula d’Igualtat de 
Gènere de Granollers 

FemPop.  
El festival musical  
que no vol existir 
Celebrarem el Dia 
Internacional de les Dones 
amb tres concerts íntims 
en tres espais sorprenents 
de la Fàbrica de les Arts. 
Tocaran tres de les promeses 
més fascinants de l’escena 
independent nacional i 
internacional: Anna Tivel (EUA), 
Julie Arsenault (Canadà) i 
Raquel Lúa (Catalunya).
22 h / Roca Umbert 
VENDA D’ENTRADES A:  
www.rocaumbert.com/musica

Matilde Martínez  
i Asunción Armentia
18 h / Can Jonch.  
Centre de Cultura per la Pau 
(carrer del Rec, 19)

DIMARTS 10
Cicle «Una altra 
mirada a...». Xerrada: 
«Economia feminista 
per bastir vides dignes»
A càrrec de Nicola Duran, 
tècnica de l’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental
De 18.30 a 20.30 h  
Centre Cívic Nord
INSCRIPCIÓ PRESENCIAL  
A QUALSEVOL CENTRE CÍVIC O A:  
www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions 
ORGANITZA:  
Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental i Xarxa de Centres Cívics

DIMECRES 11 
Xerrada: «Cicle 
menstrual i alimentació» 
A càrrec de Sara Mansa 
De 19 a 21 h 
Centre Cívic Jaume Oller 
INSCRIPCIÓ PRESENCIAL  
A QUALSEVOL CENTRE CÍVIC O A:  
www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions 
ORGANITZA:  
Xarxa de Centres Cívics

DIJOUS 19
Jornada: «Gegantes i 
diablesses: trencant 
estereotips sexistes 
en la cultura popular»
Jornades sobre cultura popular 
i gènere adreçades al personal 
tècnic de l’administració 
pública per  reflexionar sobre 
les implicacions de gènere en 

els esdeveniments de cultura 
popular d’arrel tradicional, 
des d’una perspectiva 
antropològica i social, a través 
de casos i experiències locals. 
De 10 a 14 h 
La Troca de Roca Umbert
INSCRIPCIONS A:  
www.rocaumbert.cat
ORGANITZA: Direcció General de 
Cultura Popular de la Generalitat 
de Catalunya, Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts 

DIMARTS 24
Sessió oberta 
d’autodefensa 
personal per a dones
De 18.45 a 20.45 h 
Centre Cívic Palou
INSCRIPCIÓ PRESENCIAL  
A QUALSEVOL CENTRE CÍVIC O A:  
www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions 

DISSABTE 7
Conferència: 
«Esport femení i 
professionalització,  
una qüestió de dignitat» 
A càrrec de Jessica Rodríguez 
Barcojo, futbolista professional
11 h / Can Jonch.  
Centre de Cultura per la Pau 
(carrer del Rec, 19)
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA A:  
sorotopia@gmail.com
ORGANITZA: Sorotopia, Associació 
Feminista de Granollers

Concert amb  
Escola de Rock:  
Divas
Escola de Rock Festival és una 
experiència per gaudir tota la 
família. En aquesta edició, ens 
volem sumar a la celebració del 
Dia Internacional de les Dones. El 
grup convidat és la banda Divas, 
que farà un recorregut per les 
millors cançons i els grans èxits 
del pop i el rock, amb versions 
de Lady Gaga, Britney Spears, 
Cher, Rihanna o Madonna, entre 
d’altres.
16.30 h / Sala Nau B1  
de Roca Umbert
VENDA D’ENTRADES A:  
www.rocaumbert.com/musica

«Les dones parlen, 
puntades de doble tall»
Taller de pràctica filosòfica 
feminista
19 h / Sala Sant Francesc (carrer 
d’Espí i Grau, 1)
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA A:  
sorotopia@gmail.com
ORGANITZA: Sorotopia, Associació 
Feminista de Granollers

DILLUNS 9
Les Tertúlies de l’Arxiu: 
«L’antifranquisme  
amb ulls de dona»
A càrrec de Montserrat Lorente, 

Exposicions
«El mapa de l’imperi»  
de Marta Bisbal
Del 6 de febrer al 8 de març 
Espai d’Arts de Roca Umbert 
Aquest projecte indaga en el 
procés de realitzar una sèrie 
d’accions dins d’un fragment 
d’un mapa de Granollers 
ampliat a escala 1:1, seguint al 
peu de la lletra la famosa idea 
de Jorge Luís Borges i Umberto 
Eco d’arribar a fer un mapa que 
equivalgui al mateix territori. 
Projecte fet en residència a 
Roca Umbert durant els anys 
2018-2019.
HORARIS DE L’EXPOSICIÓ: de dijous 
a dissabte de 18 a 20 h i 
diumenge d’11 a 13 h 

«El paper relegat 
de la dona sota el 
franquisme»
Del 26 de febrer al 15 maig 

Vestíbul de l’Ajuntament de 
Granollers 
Mostra imatges del món de la dona 
durant el franquisme, sobretot 
durant els anys cinquanta.

«Súper women, súper 
inventors» de Sandra 
Uve, il·lustradora i 
escriptora
Del 2 al 15 de març  
Biblioteca Can Pedrals
Història de 12 dones inventores, 
il·lustrades amb aquarel·la i 
tinta xinesa. Cada quadre va 
acompanyat d’un text amb la 
seva història i una reproducció 
de la patent original. Són dones 
que, contra tot pronòstic, 
van aconseguir el seu somni 
que en principi era un invent 
amb una patent legal i que en 
el fons representava la seva 
llibertat intel·lectual i física. 

Una producció de la Gerència 
del Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona. 

«Dones visibles»
Del 2 al 15 de març  
Biblioteca Roca Umbert 
Mostra documental al vestíbul 
de la biblioteca

Magda Bolumar Chertó
Del 4 al 31 de març 
Museu de Granollers
A l’espai del Balcó hi haurà 
exposada l’obra Pintura (1960) 
una peça de Magda Bolumar 
(Caldes d’Estrach, 1936) del 
Fons d’Art.
Presentació de l’obra Dimecres 
4 de març, a les 19 h a càrrec 
del crític d’art José Corredor 
Matheos


